
 
 
 
        V Jílovém u Prahy dne 19.3.2020 
 

Aktuální informace v souvislosti s přijetím mimořádných opatření 

Vážení občané 

Nejprve mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří pomáháte se zvládáním mimořádné situace. 
Od všech organizací ve městě vím, že spousta z Vás šije roušky a dodává je tam, kam je třeba. 
Zásobujete domov pro seniory, školku či hasičárnu. Stejně tak je tomu i na úřadě. Ze starostovny 
se stala šicí dílna a naše úřednice dělají, co mohou. Konkrétně z úřadu již odešly desítky roušek 
na poštu, do potravin ke Kolářům, do Billy, do ordinace paní doktorky Kopřivové či na 
Městskou policii. Děkuji i za nabídky pomoci, které mi posíláte. Prozatím vše zvládáme našimi 
silami, ale pokud se situace změní, rádi Vašich nabídek využijeme. Opravdu moc díky, jste 
skvělí! 
Všechny služby běží, tak jak jsem psal včera. 

Znovu apeluji na seniory, aby zvážili chození do obchodů a využili služeb, které jim 
nabízíme. Není to rozhodně ostuda, je to Vaše ochrana! 

Nejzásadnější novinkou je nová otevírací doba pošty. 

Vyhrazená doba pro seniory je od pondělí do pátku vždy mezi 10:00 a 11:00. Pro ostatní je 
v tuto dobu pobočka uzavřena! Pro důchody si nemusejí senioři chodit, důchody mohou 
být doručovány i těm, kteří si doposud pro ně chodili. Stačí zavolat na tel.: 954225401        
a zažádat o tuto službu. 
Otevírací doba pro ostatní:  

Pondělí až pátek   8:00 až 10:00  a  13:00 až 16:00 

V sobotu je pošta uzavřena! 

Případnou nabídku materiální pomoci, či naopak vaše požadavky na roušky či jiné potřeby 
volejte od 8:00 do 15:00 na tel. číslo: 602 478 013 

S jakýmikoli dotazy či podněty mě neváhejte kontaktovat na emailu: starosta@jilove.cz , nebo 
na mém tel. čísle 602 181 025 

S přáním, aby se situace co možná nejdříve vrátila k normálu 

 
          Pavel Pešek v.r. 
                          starosta 
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